
    MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   PROIECT 
    CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                           AVIZEAZĂ 
 S.T.: 564/30.08.2018                                                                                  pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                               Demirel Spiridon  

 

 
HOTĂRÂRE  

privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru participarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul 

Programelor de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilități „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de 

la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu 
dizabilități” - „Înfiinţarea unui centru de zi şi a două locuințe maxim protejate pentru tineri în 

sectorul 6” 
 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/18619/30.08.2018 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului   
Sectorului 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului 
Local Sector 6; 
 Având în vedere: 
- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Ghidului Solicitantului, Anexa 1, pentru Programele de Interes Naţional 
„Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la 
sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu 
dizabilităţi” aprobat prin Decizia preşedintelui A.N.P.D. nr. 793/30.07.2018; 
- Proiectul „ Înfiinţarea unui centru de zi şi a două locuințe maxim protejate în sectorul 6 ”depus 
spre finanţare la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi în cadrul selecţiei 
publice de propuneri de proiecte, din cadrul Programelor de Interes Naţional în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în 
vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecție specială a copilului 
către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul Programelor de Interes 
Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea 
de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de 
protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” - 
„Înfiinţarea unui centru de zi şi a două locuințe maxim protejate pentru tineri în sectorul 6”. 
 Art. 2. Se aprobă de către Consiliul Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 asigurarea contribuţiei proprii de minimum 10%,  
144.900 lei, din valoarea finanţării nerambursabile de 1.449.000 lei solicitate de la Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului, 
Anexa 1, pentru Programele de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea 



 

asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către 
sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia preşedintelui 
A.N.P.D. nr. 793/30.07.2018. 
 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în 
faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile 
suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în 
vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului, în 
conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului, Anexa 1, pentru Programele de Interes 
Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de 
la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu 
dizabilităţi”, aprobat prin Decizia preşedintelui A.N.P.D. nr. 793/30.07.2018. 

Art. 4. Consiliul Local Sector 6 va asigura sustenabilitatea serviciului social înfiinţat pe 
o durată de minim 10 ani, de la încetarea convenţiei de finanţare în cazul achiziţiei de imobile şi 
de minim 5 ani, în cazul reabilitării/modernizării spaţiului din strada Drumul Sării nr. 2, bl. V55, 
parter, Corp A, sector 6, București, în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului,      
Anexa 1, pentru Programele de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea 
asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către 
sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia preşedintelui 
A.N.P.D.  nr. 793/30.07.2018. 

Art. 5. Se vor efectua lucrări de reparaţii/amenajare și accesibilizare necesare 
implementării proiectului „Înfiinţarea unui centru de zi şi a două locuințe maxim protejate 
pentru tineri în sectorul 6” asupra spaţiului din strada Drumul Sării nr. 2, bl. V55, Corp A, aflat 
în administrarea cu titlu gratuit a D.G.A.S.P.C. Sector 6, prin H.C.G.M.B. nr. 182/25.07.2002. 

Art. 6. Se împuterniceşte directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 6 – doamna Gabriela 
Schmutzer să semneze cererea şi convenţia de finanţare cu Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi, în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului, Anexa 1, pentru 
Programele de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei 
tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie 
a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia preşedintelui A.N.P.D.                      
nr. 793/30.07.2018. 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                      pentru legalitate                                            
                                                                                                      Secretarul Sectorului 6, 
 

                                                                                           
                                                                                                           Demirel Spiridon 

        
 
 
Nr.:                                                                                                             
Data: 

 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 
Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016 - 

2020, aprobată prin H. G.  Nr. 655/2016 din 14 septembrie 2016, îşi propune să asigure 
implementarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificate de România 
prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 
decembrie 2006, prin seturi de măsuri coerente, integrate şi interinstituţionale. 

România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor 
astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau 
abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite, transpunând astfel în realitate 
principalele priorităţi în domeniul politicilor pentru persoanele cu dizabilităţi ale Programului de 
Guvernare, asigurând coerenţa politicilor în domeniul dizabilităţii precum şi între diferite nivele 
şi mecanisme de guvernanţă, dar şi concordanţa acestora cu principiile şi obiectivele stabilite în 
tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte. 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi a lansat în data de 31 iulie 2018, 
pentru Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, anunţul de selecţie publică 
de propuneri de proiecte, din cadrul Programelor de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea 
asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către 
sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, aprobată prin Ordinul ministrului 
muncii şi justiţiei sociale nr. 1680/17.05.2018, cu Hotărârea de Guvern nr. 193/2018 privind 
aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor 
cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi". 

Actualul cadru legislativ şi social impune implementarea liniilor strategice ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, referitoare la asistarea, integrarea 
socio-profesională şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi. Politica instituţiei 
noastre vizează acţiuni cu efect imediat, prin dezvoltarea de servicii cu rezidenţă temporară şi 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, dar şi acţiuni cu efecte pe tremen lung, 
prin dezvoltarea de servicii de asistare în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi. 

În prezent, în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
sector 6, Bucureşti se află un număr de 13.771 de persoane adulte cu handicap. Numărul mare al 
persoanelor cu handicap, impune dezvoltarea serviciilor sociale destinate acestei categorii de 
persoane, astfel încât să se asigure o mai bună acoperire a nevoilor identificate, la nivelul 
comunităţii. De asemenea, persoanele adulte cu handicap, reabilitate în cadrul centrelor 
rezidenţiale de tip „Centru de Reabilitare şi Recuperare Neuropsihică”, au nevoie de servicii 
sociale adecvate nevoilor individuale, servicii care să asigure sprijin pentru dobândirea şi 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi integrarea în comunitate. 

În prezent, în Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități “Istru” - 
Căsuțele Istru 4 și 6, din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului sector 6, avem un număr de 
10 beneficiari cu vârste peste 18 ani. Aceștia sunt diagnosticați cu dizabilități neuropsihice 
(asociate) cu grad de handicap accentuat sau grav. 

Potențialii beneficiari pentru locuințele protejate vor fi selectați 6 tineri cu dizabilități din 
cei 10 aflați în Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități “Istru” - Căsuțele Istru 
4 și 6, de către responsabilii de caz împreună cu echipa echipa multidisciplinară a serviciului 



 

nou înființat pe baza propunerilor venite de la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, Sector 6. Aceștia vor fi transferați în locuințele maxim protejate înființate prin 
proiect. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 propune spre 
finanţare în cadrul selecţiei anunţate de A.N.P.D. proiectul  „Înfiinţarea unui centru de zi şi a 
două locuințe maxim protejate pentru tineri în sectorul 6”. Scopul proiectului este dezvoltarea 
unor servicii sociale care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în 
societate, prin achiziţionarea, modernizarea, reabilitarea, dotarea şi accesibilizarea a două 
locuinţe maxim protejate cu o capacitate de 6 locuri (3 locuri pentru fiecare locuinţă protejată) şi 
reabilitarea, accesibilizarea şi dotarea unui centru de zi destinat persoanelor adulte cu handicap, 
cu o capacitate de minim 30 locuri, la nivelul comunităţii sectorului 6.  

Beneficiarii vor fi persoane cu handicap (somatic, fizic, auditiv, vizual, mental), cu 
domiciliul sau reşedinţa în sectorul 6. Durata proiectului va fi de 22 luni, fără a depăşi data de 
30.11.2020.  

Prin cele două locuinţe maxim protejate se doreşte înfiinţarea unui serviciu specializat, 
prin intermediul căruia persoanele cu handicap să beneficieze, pe lângă serviciile de cazare şi 
masă şi de activităţi de informare şi consiliere, asistenţa pentru sănătate, îngrijire şi asistenţă, în 
vederea dezvoltării, pe cât posibil, a deprinderilor de viaţă independentă, într-un mediu 
securizant.  

Pentru a permite accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile comunităţii: 
sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, locuinţele vor fi amplasate în 
comunitate, creându-se astfel, din acest punct de vedere, toate premisele ca persoanele adulte cu 
handicap să fie considerate parte integrantă a acesteia, locuinţele vor fi în imobile de tip bloc, la 
un nivel accesibil cu toate dotările specifice. Totodată, având în vedere nevoile speciale ale 
persoanelor cu dizabilităţi, referitoare la accesibilizarea spaţiului fizic, lucrările de amenajare şi 
adaptare a apartamentelor vor respecta atât standardele specifice de calitate (Ordinul nr. 
67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati), precum şi indicatorii normativului (N.P. 
051-2012) pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor 
cu handicap.  
  Prin Centrul de zi, persoane cu dizabilităţi vor beneficia de activităţi care să le asigure 
valorificarea potentialului recuperativ, în scopul integrării/reintegrării socio-profesionale, 
precum şi activităţi de culturale, sportive, de socializare şi petrecere a timpului liber. Fiecare 
beneficiar care va accesa serviciile sociale menţionate, va fi abordat în mod individualizat, în 
concordanţă cu tipul de handicap (somatic, fizic, auditiv, vizual, mental), în vederea depăşirii 
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii şi integrării sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora. Centrul de zi pentru persoane 
cu dizabilităţi va fi accesibil tuturor beneficiarilor, familiilor, fiind situat în comunitate. Centrul 
va avea rolul de a asigura la nivelul comunităţii sectorului 6 aplicarea politicilor şi strategiilor de 
asistenţă socială pentru persoanele cu handicap, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării 
acestora în comunitate şi prin prevenirea situaţiilor de risc din punct de vedere al marginalizării 
sociale. 

Astfel proiectul este în acord cu obiectivele generale Strategiei naţionale "O societate 
fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016 – 2020, din care menţionăm: - asigurarea 
accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în 
sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de 
sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii; - promovarea educaţiei şi formării profesionale 
favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu 
dizabilităţi; - asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de 
sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât 
mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 

Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip locuinţă protejată vor 
cuprinde: cazare şi masă, informare şi consiliere, asistenţă pentru sănătate, consolidarea 
abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire şi asistenţă, suport pentru socializare, activităţi 
culturale şi sportive. Activităţile de specialitate necesare beneficiarilor din locuinţele protejate, 
cu scopul de a îmbunătăţi/dezvolta abilităţile acestora pentru participarea activă pe piaţa forţei 
de muncă şi la viaţa socială vor fi asigurate în cadrul centrului de zi.  



 

Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip centru de zi vor cuprinde 
următoarele: informare şi consiliere,dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă, abilitare 
şi reabilitare, integrare socială, pregătire pentru muncă, terapie ocupaţională, terapii de 
recuperare, alte terapii, sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată, servicii 
specializate în funcţie de nevoile specifice şi individuale ale persoanelor cu dizabilităţi, activităţi 
culturale şi sportive. 

Implementarea proiectului îmbunătățește calitatea vieții beneficiarilor prin îngrjirea și 
susținerea socio-psihologică a adulţilor cu dizabilități, o categorie profund afectată de 
schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa cunoștinţelor din domeniu, de 
ignoranţă, de alte urgenţe și prioriţăţi impuse, astfel: 

- vizează încurajarea includerii și participării active a persoanelor adulte cu dizabilități la 
procesul de integrare socială și previne marginalizarea socială a acestei categorii de 
persoane, prin înfiintarea a doua locuinte protejate și un centru de zi în cadrul 
comunitatii, 

- facilitează accesul persoanelor adulte cu dizabilități la servicii de găzduire și îngrijire, 
- facilitează accesul persoanelor adulte cu dizabilități la activități din aria terapiilor 

ocupaţionale, 
- vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, raportate la 

complexitatea nevoilor generate de dizabilitate, 
- răspunde intereselor specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, raportate la 

complexitatea nevoilor generate de dizabilitate, 
- promovează intervenția timpurie prin evaluare adecvată și realizarea unor planuri 

individualizate la nevoile fiecărui client, 
- asigură un mediu securizant cu personal specializat precum și cu echipamene adecvate 

pentru implementarea pe termen scurt sau lung a strategiilor de recuperare, 
- sprijinirea aparținătorilor persoanelor cu dizabilități prin crearea unui cadru suport de 

servicii, 
- asigurarea unui sprijin interdisciplinar pe termen lung pentru beneficiarii proiectului, 

astfel încât să fie asigurate premizele unei recuperări eficiente, 
- beneficiarii vor avea șanse crescute de reintegrare în comunitate, primind sprijin ulterior 

prin strategiile de asistenţă socială comunitară. 
  Impactul proiectului asupra comunităţii locale şi autorităţilor locale pe termen 
îndelungat, se va reflecta prin următoarele:  

- creșterea numarului de locuințe protejate si de centre de zi care va oferi servicii sociale 
pentru persoane adulte cu dizabilități, astfel: 2 locuițe protejate și 1 centru de zi, 

- dezvoltarea rețelei de servicii integrate dedicate adulților cu dizabilități prin extinderea și 
modernizarea infrastructurii, 

- creșterea calităţii serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități și a aparţinătorilor acestora 
prin facilitarea accesului la servicii sociale integrate, 

- asigurarea condițiilor fizice optime pentru implementarea unor programe de îngrijire și 
dezvoltare a deprinderilor de viață, 

- asigurarea sustenabilității pe termen lung în beneficiul persoanelor cu dizabilități și al 
comunității, 

- creșterea capacității instituției prin asigurarea unor programe de formare continuă a 
personalului de specialitate, 

- consolidarea serviciilor sociale la nivelul sectorului 6 pentru includerea persoanelor 
defavorizate.  

- crearea unui model de bună practică la nivelul comunității sectorului 6, 
- realizarea unuei structuri de servicii complexe interdisciplinare și interconectate cu 

celelalte servicii sociale la nivelul sectorului 6 prin asigurarea de măsuri directe și 
adaptate nevoilor sociale la nivelul sectorului 6. 

Resursele financiare alocate pentru implementarea proiectului, compuse din 
contribuţia proprie de minim 10%, în valoare de 144.900 lei, toate cheltuielile neeligibile şi 
orice cheltuieli suplimentare necesare atingerii obiectivelor proiectului, vor fi asigurate de 
Consiliul local al Sectorului 6, prin Direcţia Generală de Asistenţa Socială a sectorului 6, 
aprobată prin hotărâre avizată de secretarul Consiliului Local.  



 

Resurse fizice: pentru centrul de zi DGASPC sector 6 va pune la dispoziţie o clădire cu 
suprafaţa totală de 101,31 mp, aflată în Drumul Sării, nr 2, bl.V55, parter Corp A, sector 6, 
Bucureşti.  

Resurse umane: D.G.A.S.P.C. Sector 6 asigură echipa de management și de 
implementare a  proiectului. 
 Asigurarea sustenabilităţii pentru perioada de cel puţin 10 ani, pentru cele două locuinţe 
protejate şi de cel puţin 5 ani, pentru centrul de zi, prevăzută de autoritatea finanţatoare, va fi 
susţinută în totalitate din bugetul Consiliului Local sector 6, prin intermediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6. Astfel, pentru asigurarea sustenabilităţii vor 
fi incluse în bugetele anuale ale Consiliului Local şi al DGASPC sector 6 toate cheltuielile 
necesare funcţionării serviciilor sociale nou înfiinţate. 
 Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul 
proiect de hotărâre . 

 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 Prin Raportul de specialitate nr. D/18619/30.08.2018 al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine participarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 la selecția publică de 
propuneri de proiecte în cadrul Programelor de Interes Național în domeniul 
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de 
servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul 
de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu 
dizabilități” - „Înfiinţarea unui centru de zi şi a două locuințe maxim protejate 
pentru tineri în sectorul 6”. 

Dezvoltarea unor servicii sociale care să conducă la participarea deplină a 
persoanelor cu dizabilităţi în societate este în acord cu obiectivele generale 
Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 
2016 – 2020, şi  are impact pe termen lung asupra comunităţii locale a sectorului 
prin creşterea calităţii în serviciile oferite persoanelor cu handicap, aparţinătorilor 
acestora sau altor persoane aflate în risc social. 

Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local 
Sector 6 pentru participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul 
Programelor de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării 
tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului 
către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” - „Înfiinţarea unui 
centru de zi şi a două locuințe maxim protejate pentru tineri în sectorul 6”. 
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